ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพจากสถานทีฝ่ ังกลบมูลฝอย
ปั ญหาหลักที่มกั เกิดจากการฝังกลบมูลฝอย คือ ก๊าซและนํ้าชะมูลฝอยที่ไม่มีการออกแบบและเตรี ยมการ
รองรับ และยังอาจมีปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มกี ารควบคุมดูแลในแต่ละส่วนอย่างดี ปั ญหาที่เกิดขึ้นมัก
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ อชุมชนที่ต้ งั อยูช่ ิด ใกล้เคียง หรื อเป็ นทางผ่านของสถานที่ฝังกลบ (สุภาภรณ์ ศิริโสภนา,
2549; Giusti, 2009)
4.1 ก๊ าซ ซึ่งได้จากกระบวนการย่อยสลายมูลฝอยที่ อยู่ในหลุมฝังกลบเป็ นก๊าซชีวภาพคือ มีเทน (CH4) (Chu
Chen et al., 2007) ซึ่งเป็ นก๊าซที่ติดไฟง่ายและเบากว่าอากาศ ถ้ามีปริ มาณมากจะมีแรงดันออกทุ กทิศทาง ประกอบก ับ
ในหลุมฝังมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ดังนั้น หากในหลุมฝังไม่มีระบบระบายก๊าซหรื อควบคุมดูแลไม่ดี อาจเกิดระเบิด
หรื อไฟไหม้ได้
4.2 กลิ่นรบกวน จากมูลฝอยขณะขนส่ง เทกอง และระหว่างอยูใ่ นหลุมฝังกลบ เกิดจากการย่อยสลายของ
สารอินทรี ยใ์ นมูลฝอยทําให้เกิด ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และแอมโมเนี ย(NH3) ซึ่งเป็ นก๊าซที่ มีกลิ่น จะ
ก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ องกลิ่นรบกวน นอกจากนี้ยงั มีกลิ่นรบกวนจากนํ้าชะมูลฝอยที่พกั รอการบําบัด ซึ่งกลิ่นรบกวน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง(Sarkar et al., 2003)
4.3 การปลิวและกระจัดกระจายของมูลฝอย เนื่องจากไม่มีการปิ ดคลุมด้านบนของมูลฝอยหลังจากเทกองไว้
ในแต่ละวัน หรื อปิ ดคลุมไม่ทวั่ ถึง มีสภาพไม่น่าดู ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผูท้ ี่อยูใ่ กล้เคียง
4.4 ฝุ่ นละออง ซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถบรรทุ กมูลฝอย และฝุ่ นฟุ้ งกระจายขณะเทกอง หรื อเกลี่ยและบด
อัดในสถานที่ฝังกลบ
4.5 แมลงวันและสั ตว์ พาหะ ทําให้เป็ นพาหะนําโรคต่างๆ เหตุราํ คาญ และผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน
4.6 มลพิษทางดินและนํา้ เนื่ องจากนํ้าชะมูลฝอย ซึ่งมีท้ งั สารอินทรี ย ์ เชื้อโรค และสารพิษต่างๆเจือปนอยู่
ไหลสู่แหล่งนํ้าผิวดินในบริ เวณใกล้เคียง นอกจากนี้ น้ าํ ชะมูลฝอยยังซึ มลงปนเปื้ อนสู่ดินทําให้คุณภาพดินเสื่ อมสภาพ
ลง และปนเปื้ อนสู่แหล่งนํ้าใต้ดินด้วย
4.7 ปัญหาเสียงรบกวน หรื อเสียงดังเกินไปขณะเครื่ องจักรทํางาน
4.8 ผลกระทบต่อสุ ขภาพของผู้ปฏิบัตงิ านและชุ มชนใกล้ เคียง เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของพาหะนําโรค กลิ่น
รบกวน ความเสื่ อมโทรมของสภาพแวดล้อม ทั้งด้านอากาศ นํ้า และดิน ความเสี่ยงในการเกิด อุบตั ิเหตุและโรคจาก
การทํางาน รวมทั้งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตจากความเครี ยดและวิตกก ังวลในสุขภาพของตนจากการทบทวน
วรรณกรรมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุ ปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากสถานที่ ฝังกลบมูลฝอย
ผลกระทบต่อ
อันตรายที่เกิดขึน้
อ้ างอิง
นํ้า
Leachate (heavy metals, synthetic organic compounds) Alejandro et al., 2007
อากาศ

CO2, CH4, SO2, VOCs, Odor, Dust,Bacteria, Fungi

Sarkar et al., 2003 ; Fraczek et al., 2004 ;
Chu Chen et al., 2007 ; Kelvin et al., 2010 ;
Schrapp et al., 2010
พีรพงษ์, 2546 ; Prabpai et al., 2007 ;
ชุลีรัตน์, 2551

ดิน

Heavy metals, synthetic organic compounds

ทัศนียภาพ

Visual effect, Vermin

เลิศชัยและคณะ, 2545 ; ชุลีรัตน์, 2551

ภาวะโลก
ร้อน
สุขภาพ

Greenhouse gases emission

Chiemchaisri, 2007

Dermatological, neuromuscular,
respiratory, gastrointestinal symptoms,
Airborne Dust, Vector-borne Disease,
Bacteria, Fungi

Ian, 2005 ; Minichilli et al., 2005 ;
Avinash et al., 2008 ; Schrapp et al., 2010
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